
Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw 
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r (poz. 2055)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład. 
„pobieranie*/niepobiefnnie*”

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego jest 
adresowana oferta

Burmistrz Gminy Annopol

2. Rodzaj zadania publicznego1̂ Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres 
siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Koło Gospodyń Wiejskich w Suchej Wólce 
Sucha Wólka, 23-235 Annopol 
Numer koła w rejestrze: 0607020005 
REGON:386558177 , NIP 7151945535 ,

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 
nazwisko, numer telefonu, adres poczty

Janina Sobolewska

elektronicznej) Urszula Winogrodzka

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego " Polska od Kuchni ak ywność społeczna.
2. Termin realizacji zadania 
Dubliczneso2)

Data 01.07.2023r
rozpoczęcia

Data 31.07.2023r
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego rea izacji)

Koło Gospodyń Wiejskich w  Suchej Wólce obserwując potrzeby lokalnej społeczności, 
postanowiło zorganizować wydarzenie kulturalne pod tytułem " Polska od Kuchni - 
aktywność społeczna". Będzie ona polegała na zorganizowaniu imprezy 
okolicznościowej dla społeczności wiejskiej.
Do zorganizowania tej imprezy zmobilizowała nas chęć działania, wymiana 
doświadczeń, wspólnego bycia razem, tak jak dawniej gospodynie wiejskie wspólnie 
spotykały się na różnych pracach wykonywanych w domach, podczas których 
opowiadano różne historie, śpiewano itp. Spotkanie to zachęci do wspólnego bycia 
razem. W trakcie imprezy wszyscy uczestnicy będą mogli poczęstować się



grochówką, pierogami „ukraińskimi", z kapustą i grzybami, oraz sera, a także 
posmakować wyjątkowe specjały kuchni wiejskiej, np. chleb ze smalcem i ogórkiem 
kiszonym, czy przepyszne ciasta drożdżowe, racuchy oraz placki ziemniaczane. Stoły 
cateringowe wraz z zakupionymi ławkami będą wykorzystane podczas 
zorganizowanej imprezy.
Impreza ta odbędzie się w plenerze.

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom 
osiągnięcia rezultatu 
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania 
rezultatów/źródło informacji 
o osiągnięciu wskaźnika

Biesiada „Polska od Kuchni” Integracja społeczności 
wiejskiej

Zdjęcia,

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w 
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania

Członkowie KGW posiadają doświadczenie w  realizacji zadań o podobnym 
charakterze. Obserwując swoje środowisko odpowiadają na jego potrzeby. Chcą się 
dzielić swoją kreatywnością. Wielokrotnie przygotowywali imprezy dla 
mieszkańców tj. festyn -  szczepimy się, uroczystości z okazji Dnia Kobiet, warsztaty 
kulinarne dla wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
dzieci i młodzieży. Chętnie angażują się we wszelkiego rodzaju prace społeczne. 
Mają wielkie serca, angażują się jak mogą w akcje charytatywne, głównie piekąc 
ciasta na kiermasze, organizując zbiórki żywnościowe dla potrzebujących 
Ukraińców. Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności 
lokalnej i będzie miała charakter integracyjny.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego



l.p Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych źródeł

1. Produkty spożywcze tj warzywa, 
owoce, groch, kiełbasa, chleb, 
mięso, produkty na wypieki.

3500,00 3500,00

2.
Stoły cateringowe, ławki

1300,00 1300,00

3. 200 flaczarek, łyżek, widelców, 
kubków, łyżeczek, talerzyków, 4 
ręczniki papierowe

200,00 200,00

Suma wszystkich kosztów 
realizacji zadania

5000,00 5000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów); 2) pobieranie 
świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego, 3) oferent* / oferenci* 
składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalcga(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 4) oferent* / oferenci* 
składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 5) dane zawarte w 
części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz 
załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, 
złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów)


